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Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының
2016 жылға арналған
Операциялық жоспары
(2016 жылғы 28 шілдедегі жағдай бойынша өзгерістермен)

1 Бөлім. Мемлекеттік органның іс-шаралары
№
Атауы

I.

Бюджеттік
бағдарламаның
коды

Стратегиялық жоспардың мақсаттары мен нысаналы и

1-стратегиялық бағыт. Заңдылықты және азаматтардың, қоғам мен мемлекетт

бұлжымай сақталуын қамтамасыз етуге бағытталға

Мақсат 1.1. Заңның үстемдігін, азаматтардың, қоғам мен мемлекеттің

Нысаналы индикатор 1.Халықтың прокуратур
1.

Прокуратура органдарының қызметін БАҚ-да жариялауды ұйымдастыру
(Медиа-Жоспарға сәйкес)

001, 018

2.

«Ашық есік күні» акциясын өткізу

001, 018

3.

«Құқық қорғау қызметі» мамандығы бойынша кадр дайындауды жүзеге
асыратын қазақстандық ЖОО-ның білім беру бағдарламаларының
мазмұнын практикалық қызметтің қажеттіліктеріне сәйкестігіне талдау
жүргізу

001, 018

4.

2015 жыл бойынша халықтың прокуратура органдарына
дегенсенімініңдеңгейін анықтау мәніне қоғамдық пікірдің әлеуметтік
зерттеуін ұйымдастыру

001, 018

5.

2016 жылғы 9 ай бойынша прокуратура, МҚІМ, МККЭТҚ органдары
қызметкерлерінің, оның ішінде құқық қорғау органдары басшылығының
Президенттік резервінде тұрғандардың кәсіби деңгейін арттыру
курстарының нәтижелерін талдау

001, 018
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№

Атауы

Бюджеттік
бағдарламаның
коды

Нысаналы индикатор 2.Шешім шығара отырып қаралған істердің санындағы мемлекеттік билік ор
органдардың) іс-әрекеттері мен шешімдерін (немесе әрекетсіздігін) даулау тур
6.

Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының 2015 жылы және 2016 жылы
бөлінген қаражаттарының тиімділігін және нысаналы қолданылуын
талдау (тексеру жүргізу мүмкіндігімен)

001, 018

7.

Облыстардың, Астана және Алматы қалалары жергілікті атқарушы
органдарының жанында көлік инфрақұрылымын дамыту үшін құрылған
көлік кәсіпорындарының қызметінде 2014 және 2015 жылдарда
заңдылықтың сақталуын талдау (тексеру жүргізумен)

001, 018

8.

2014 жылы және 2016 жылғы бірінші тоқсанда мемлекеттік бюджеттен
қаржыландырылған ғылыми, ғылыми-техникалық жобалар мен іргелі
және қолданбалы ғылыми зерттеулерді іске асыруға ерекше назар
аудара отырып, ғылым және ғылыми-техникалық қызмет саласындағы
мемлекеттік саясатты іске асырудың тиімділігіне талдау жүргізу

001, 018

9.

Алып тасталды

10.

Алып тасталды

11.

2016 жылғы бірінші жартыжылдықта кәмелетке толмағандардың
демалысын, сауықтыруды және жұмыспен қамтылуын ұйымдастыруда
жергілікті атқарушы органдардың заңдылықты сақтауын тексеру

12.

Алып тасталды

13.

2013-2015 жылдары АШМ Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі
комитетінде жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану
туралы заңдылықтың сақталуын тексеру

001, 018

14.

2016 жылғы 9 айда мемлекеттік билік органдары мен лауазымды
тұлғалардың іс-әрекеттері мен шешімдерін даулау туралы жеке және
заңды тұлғалардың арыздардын соттардың қанағаттандыру себептерін
талдау

001, 018

15.

Алып тасталды

001, 018

Нысаналы индикатор 3. Прокурорлық қадағалау актілері бойынша жойылған заң бұзушылықтарды
(әлеуметтік-экономикалық саладағы заңдылы
16.

2016 жылдың өткен мерзімінде прокурорлық қадағалау актілерін
қарастыру практикасын (әлеуметтік-экономикалық салада) және оларда
көрсетілген заңдылықты бұзуды жоймаудың себептерін талдау

001, 018

Нысаналы индикатор 4. Қылмыстық процеске қатысушылардың прокуратура органдарының әрек
қызметін қадағалау мәселелері бойынша) сот қанағаттандырған ша
17.

2015 жылы және 2016 жылдың өткен мерзімінде арыздар мен

001, 018
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Бюджеттік
бағдарламаның
коды

хабарларды Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бірыңғай тізілімінде тіркеу,
сондай-ақ қылмыстық құқық бұзушылықтарды жасыру практикасына
талдау жүргізу
18.

2015 жылы және 2016 жылдың өткен мерзімінде ҚПК 105,
106-баптарының тәртібімен қылмыстық процеске қатысушылардан
түскен шағымдарды қарастыру тәртібінің сақталуын тексеру және
шағымдардың үлгілерінің жинағын әзірлеу

001, 018

19.

2016 жылдың өткен мерзімінде, кепіл түріндегі бұлтартпау шарасын
таңдау, оның ішінде оны қамауда ұстаудың орнына таңдау мүмкіндігі
практикасын, кепіл мүлкін қабылдаудың негізділігін тексеру

001, 018

20.

2015 жылы және 2016 жылдың 1 тоқсанында, кәмелетке толмағандарға
қатысты жыныстық қол сұғушылыққа итермелейтін қылмыстарды
жасауға ықпал ететін себептер мен шарттарды талдау

001, 018

21.

2015 жылы және 2016 жылдың өткен мерзімінде, алаяқтыққа қарсы ісқимылдар мәселелерін талдау

001, 018

22.

2015 жылы және 2016 жылдың бірінші жартыжылдығында,
экономикалық қылмыстарға қарсы іс-қимыл заңдылықтың жай-күйін
талдау

001, 018

23.

2016 жылдың өткен мерзімінде, Алматы қ., Жамбыл және Оңтүстік
Қазақстан облыстарына барумен қылмыстық процестің сотқа дейінгі
сатысында заңсыз қамау және азаматтарды қызметтік үй-жайларда
белгіленген мерзімнен артық ұстау деректері бойынша прокурорлық ден
қоюдың тиімділігін қосқанда, азаматтардың конституциялық
құқықтарының сақталуын тексеру

001, 018

24.

2016 жылдың 9 айында мемлекетке келтірілген залалдың, сондай-ақ
процессуалды шығындардың орнын толтыру бойынша құқық қорғау
органдары қылмыстық процестің сотқа дейінгі сатысында қолданатын
шаралардың тиімділігі мен толықтығын талдау

001, 018

25.

2015 жылы және 2016 жылдың өткен мерзімінде, Алматы қ. барумен ЖІҚ
жүзеге асыратын органдардың «Жедел-iздестiру қызметi туралы» ҚР
Заңының 14 және 15-баптарының талаптарын сақтауын тексеру

001, 018

26.

2015 жылы және 2016 жылдың өткен мерзімінде, Атырау және
Қарағанды облыстарына барумен терроризм мен діни экстремизмге
бағытталған, сондай-ақ осы саладағы ведомствоаралық өзара ісқимылдардағы ЖІҚ субъектілерінің жедел-iздестiру қызметiндегі
заңдылықтың жай-күйін тексеру

001, 018

27.

2015 жылы және 2016 жылдың өткен мерзімінде, ЖІҚ жүзеге асыратын
органдардың «Жедел-iздестiру қызметi туралы» ҚР Заңының 16 және
17-баптарының талаптарын сақтауын тексеру

001, 018

28.

2013-2015 жылдары ішкі істер органдарының күзет қызметінмен

001, 018
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№

Атауы

Бюджеттік
бағдарламаның
коды

айналысуға лицензиялар беруге қажетті деректерді жинауға
бағытталған жедел-iздестiру іс-шараларын өткізуде заңдылықты
сақтауын тексеру
29.

2015 жылы және 2016 жылдың өткен мерзімінде, ІІМ ҚТЖК түзету
мекемелерінде қылмысқа қарсы іс-қимылдар бойынша жедел-iздестiру
қызметінің, сондай-ақ осы саладағы ведомствоаралық
өзара
іс-қимылдардағы заңдылықтың жай-күйін
тексеру

001, 018

30.

Еуразия экономикалық одағының қызмет етуіне байланысты ұйымдасқан
қылмысқа қарсы іс-қимылдар және қауіптерді бейтараптандыру бойынша
құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдардың қызметіндегі
заңдылықтың жай-күйін тексеру, сондай-ақ 2016 жылдың өткен
мерзіміндегі соттық-тергеу практикасын қорыту

001, 018

Нысаналы индикатор 5.Қылмыстық-атқару жүйесі қызметкерлерінің заңсыз шешімдері мен әр
31.

2015 жылы қылмыстық-атқарушылық мекемелерінде діни экстремизм
мен терроризмге қарсы іс-қимылдар бойынша уәкілетті органдар
қабылдаған шаралардың заңдылығы мен тиімділігін тексеру

001, 018

32.

2015 жылы және 2016 жылғы 1 тоқсанда ІІМ ҚТЖК және оның аумақтық
бөлімдерінде сотталғандарды еңбекке қолдану жөніндегі ҚТК
талаптарын жәнге «Колониялардағы жұмиыспен қамту-2017» Түрме
реформасы форумыныңұсынымдарын орындалуын тексеру

001, 018

33.

2015 жылы және 2016 жылдың 3 айында ішкі істер органдарының «Бас
бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды әкiмшiлiк
қадағалау туралы» Заңының талаптарын сақтауын тексеру

001, 018

34.

2015 жылы және 2016 жылдың 9 айында ІІМ қылмыстық-атқарушылық
жүйесінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдар туралы
заңнаманың сақталуын тексеру

001, 018

Мақсат 1.2.Арнайы прокурорлардың сотқа дейінгі тергеп-тексеру өнді

Нысаналы индикатор 6.Қылмыстық істерін арнайы прокурор
35.

2015 жылы және 2016 жылғы 1 тоқсанда прокуратура органдарында
сотқа дейінгі тергп-тексерудің жай-күйін (арнайы және қадағалаушы
прокурорлардың қылмыстық істерді тергеп-тексеру практикасы) талдау

001, 009

Мақсат 1.3. Мемлекеттіңмүдделерін шет елдік арбитра

Нысаналы индикатор 7. Іздеуде жүрген және шет елдік мемлекеттердің аумағында ұсталған Қаза
36.

Қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек көрсету мәселелері,
сотталған адамдарды беру бойынша шетел мемлекеттерімен шарттық-

001, 014
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құқықтық базаны кеңейту
37.

2015 жылы және 2016 жылдың 3 айында ішкі істер органдарының
қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек көрсету мәселелерібойынша
халықаралық шарттарды іске асыру кезінде заңдылықты сақтауын
тексеру

001, 014

38.

2014-20155 жылдары және 2016 жылғы бірінші жарты жылдықта
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінде
халықаралық шарттарды жасасу, орындау және күшiн жою туралы
заңнаманың сақталуын тексеру

001, 014

39.

2015 жылы және 2016 жылдың 9 айында өзінің азаматтығы тиесілі елдің
аумағындағы қылмыстық жауапкершіліктен жасырынып жүрген
адамдарды қылмыстық қудалауды жүзеге асыру практикасына талдау
жүргізу

001, 014

2-стратегиялық бағыт. Мемлекеттік құқықтық ақпаратты

Мақсат 2.1. Жеке және заңды тұлғаларды, мемлекеттік органдарды құқықтық статистика

Нысаналы индикатор 8.Электрондық форматта берілетін құқықтық статистикалық ақпара
40.

«Экстремизмге, террорлық әрекетке байланысты қылмыстар, құқық
бұзушылықтар туралы және прокурорлық қадағалау жағдайы туралы» №
1-ЭТ нысанды автоматтандырылған есепті енгізу

001, 015

41.

Мемлекеттің мүдделеріне ұсынылған атқарушы өндіріс бойынша
борышкерлер, талап арыздар бойынша жауапкерлер болып табылатын,
сондай-ақ алименттерді өндіру, мертігіп қалған жағдайда немесе
денсаулығына басқадай зақым келгендегі, асыраушысының өліміне
байланысты залалды өтеу бойынша іздестіріліп жатқан адамдардың
есебін жүргізуді автоматтандыру

001, 015

42.

ҚР заңнамасында белгіленген тәртіппен бақылау және қадағалау
органдарының уәкілетті органға жолдайтын мәлімдемелерінің есебін
жүргізуді автоматтандыру

001, 015

43.

жеке басы анықталмаған мәйiттердi есепке алуды автоматтандыру

001, 015

Нысаналы индикатор 9. Сотқа дейінгі тергеудің электрондыжүйесі арқылы эл

Нысаналы индикатор 10. Мемлекеттік органдардың дерекқор

Дүниежүзілік Экономикалық Форумның Жаһандық бәсекеге

Нысаналы индикатор 11. Саясаткер
Нысаналы индикатор 12. Шенеуніктердің
44.

Прокуратураның органдарында, ведомстволарында, мекемелері мен білім
беру ұйымдарында мемлекеттік сатып алулар туралы Қазақстан
Республикасының заңнамасын сақтау мәселелері бойынша ішкі
мемлекеттік аудит жүргізу
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Нысаналы индикатор 13. Мемсекторда ш
45.

Прокуратура органдарының құзыретіне кіретін жеке кәсіпкерлік
субъектілерінің мүдделерін қозғайтын мәселелер бойынша шешім
қабылдауға Қазақстан Республикасы кәсіпкерлерінің Ұлттық
палатасының және жеке кәсіпкерлік субъектілерінің аккредиттелген
бірлестіктерінің өкілдерін тарту (шараларды әзірлеу, оның ішінде бизнесахуалды жақсартуға, әкімшілік кедергілерді жоюға бағытталған
заңнамалық және т.с.с.)

001

ІІ. Мемлекеттік органның ережесінде белгіленген өзге
46.

Жамбыл, Қарағанды, Қостанай және Оңтүстік Қазақстан облыстары
прокуратураларының қызметтерін кешенді тексеруді жүргізу

001

47.

2012-2015 жылдары аумақтық әділет органдарының айыппұлдар салу
туралы соттардың үкімдерін орындау кезіндегі заңдылықтың жай-күйін
тексеру

001

48.

2015 жылы республика соттары қарастырған, мемлекеттің мүддесінің
пайдасына қарсы, мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік сатып
алулардың шеңберінде, сондай-ақ квазимемлекеттік сектордың
субъектілерінің қатысуымен тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді
сатып алуға байланысты азаматтық-құқықтық даулар бойынша өткен сот
актілерінің заңдылығына прокурорлық қадағалаудың жай-күйін талдау

001

49.

2015 жылы және 2016 жылғы 1 тоқсанда соттардың ӘҚбК 434-бабы (ұсақ
бұзақылық) бойынша әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді
қарастыру кезіндегі заңдылықтың сақталуын тексеру

001

50.

2015 жылы және 2016 жылғы 1 тоқсанда жеңілдетілген өндіріс
тәртібінде (бұйрықтық іс жүргізу істерін қоспағанда) қарастырылған,
мемлекеттің мүддесінің пайдасына қарсы, азаматтық-құқықтық даулар
бойынша өткен сот актілерінің заңдылығына прокурорлық қадағалаудың
жай-күйін талдау

001

51.

2015 жылы және 2016 жылдың өткен мерзімінде, сот
орындаушыларының және электрондық сауда алаңы операторының
тыйым салынған мүліктің саудасын жүргізу кезінде заңдылықтың
сақтауын тексеру

001

52.

2015 жылы және 2016 жылдың 9 айында соттардың шетелдіктерді
немесе азаматтығы жоқ адамдарды ҚР шегінен шығарып жіберуге
әкелетін әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қарастыру
кезінде заңдылықтың сақталуын тексеру

001

53.

2011-2015 жылдары есірткі заттарының заңсыз айналымымен күресті
жүзеге асыратын құқық қорғау және арнайы органдардың қызметкерлері
тарапынан асыра пайдалану деректері бойынша соттар қараған

001
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қылмыстық істер бойынша заңдылықтың жай-күйін талдау

54.

2015 жылы қылмыстық жазалаудың қосымша түрлерін тағайындау
кезінде заңдылықтың сақталуына прокурорлық қадағалаудың жай-күйіне
талдау жүргізу

001

55.

2016 жылғы бірінші жарты жылдықта ҚР Жоғары Сотының кассациялық
сатысының қылмыстық істерді қарастыру практикасын зерттеу

001

2 Бөлім. Тәуекелдерді басқару
№
Мақсатқа қол жеткізуге әсер етуі мүмкін ықтимал
тәуекелдің атауы

Тәуекелдерді бас
іс-шар

1-стратегиялық бағыт. Заңдылықты және азаматтардың, қоғам мен мемлекеттің құқықтарының, бо
бағытталған қадағалау қызметі
1.

Заңнаманың жетілмегендігі (құқық нормаларының
арасындағы қайшылықтар, құқықтық олқылықтар және
басқалары) заңдылықты және азаматтардың, қоғам мен
мемлекеттің құқықтарының, бостандықтары мен заңмен
қорғалатын мүдделерінің бұлжымай сақталуын қамтамасыз
етуде қиындықтарға әкелуі мүмкін

Қадағалау қызметін жүзеге
жетілдіру туралы ұсыныстард
асырумен, оның ішінде уәкіл
арқылы нормативтік құқықтық
жүрг

Тәуекелдердің алдын алу және (немес

1.1) ПӘ және ӘМ ақпарат жолдаумен, 2015 жылы БП қабылдаған және (немесе) әзірлеуші БП
нормативтік құқықтық актілерді, сондай-ақ прокуратура органдарының құзыретіне жататын
(мониторинг)

1.2) Қадағалау қызметін жүзеге асыру шеңберінде заңнаманы жетілдіру туралы ұсыныстар
органдар арқылы дайындау және іске асыру (ҚР Бас Прокурорының 12.07.2011 жылғы № 61 бұ

2.

Мемлекеттік органдардағы біркелкі емес құқық қолдану
практикасы заңдылықты, азаматтардың, қоғам мен
мемлекеттің құқықтарының, бостандықтары мен заңмен
қорғалатын мүдделерін бұзуға әкелуі мүмкін

Үйлестіру кеңесінің, прокуратура
және өзге де ведомствоаралы
ведомствоаралық өз

жүзеге а

Тәуекелдердің алдын алу және (немес

2.1) Жеке жоспарларға сәйкес Үйлестіру кеңестерінің және алқалардың отырыстарын, сондаймәселелері бойынша ведомствоаралық жиналыстар өткізу

3.

Прокурорлардың прокуратура органдары мен мекемелері Прокуратура органдары мен мек
қызметкерлерінің Ар-намыс кодексін сақтамауы
намыс кодексінің талаптарын бұ
(орындамауы), олардың құқық бұзушылықтарды, оның ішінде қатарында сыбайлас жемқорлық
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сыбайлас жемқорлықты жасауы халықтың прокуратура
органдарына сенім дәрежесін төмендетуі мүмкін

жасауға бағытталған кешенді а
асыр

Тәуекелдердің алдын алу және (немес

3.1) Прокуратура органдары қызметкерлерінің әкімшілік заңнаманы сақтауына т

3.2) Қарағанды облысының прокуратура органдары қызметкерлерінің 2013-2015 жылдары сы
заңнаманың және Прокуратура органдары мен мекемелері қызметкерлерінің Ар-намыс кодек
тексеру жүргізу
4.

Кадр ағымы, білікті қызметкерлердің кетуі қадағалау
қызметін жүзеге асырудың сапасына теріс көрініс беруі
мүмкін

Персоналды басқару жүйесі
органдарында қолайлы моралд
мансаптық өсу үшін шарттарды қ
кезінде ынталандыру мен мар
енгізу, жұмыс істеудің тиісті жа
баспана-тұрмыстық мәселел

Тәуекелдердің алдын алу және (немес

4.1) штаттық бірлікті және прокуратураның органдары, ведомстволары, мекемелері мен
қызметкерлерінің қызметтік жүктемесін ғылыми-негізделген нормативтерге сәйкестендір
прокуратуралар және оларға теңестірілгендердің ұйымдастыру-штаттық құрылымын оңтайл
дайындау
Алып тасталды
Алып тасталды

4.4) Қазақстан Республикасы Бас прокурорының прокуратура органдары қызметкерлерін мара
талаптарының сақталуына назар аудара отырып, осы мәселе бойынша 2015 жылғы ма
қорытындылау

4.5) Сыныптық шенді (әскери атақты) тағайындау процесін автоматтан
4.6) «Мамандығы бойынша ең үздік» конкурсын өткізу

4.7) қызметті өткеру шарттарына қанағаттанарлықты анықтау мәніне прокуратура органда
сауалнамасын өткізу және қызметті ұйымдастыруды оңтайландыру жөнінде шар

2-стратегиялық бағыт. Мемлекеттік құқықтық ақпаратты
5.

Құқықтық статистика және арнаулы есепке алу
Мемлекеттік органдардың ақп
субъектілерінің нашар материалдық-техникалық жарақталуы
саласындағы өзара іс-қимылд
оларды автоматтан-дыруға және біріктендіруге дайын
мәселелерді (мемлекеттік о
болмауына әкелуі мүмкін. Елдің жекелеген өңірлерінде
жүйелерінің дайын болмауы) вед
байланыс арналарының болмауы автоматтан-дыруға және
қарастыру, олар бойынша а
біріктендіруге дайын болмауына әкелуі мүмкін.
Республикасы Президентіні
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Республикасының Үкіметіне ж
жолд

Қазақстан Республикасының
Бас Прокуроры
Аппаратының басшысы

А.Әм

Ескерту:
1)
«Сотқа дейінгі тергеудің электрондыжүйесі арқылы электронды түрде ұсынылатын
статистикалық есептердің үлес салмағы» 9-шы нысаналы индикаторы және «Мемлекеттік
органдардың дерекқорларымен ақпараттық өзара әрекет етудің үлес салмағы» 10-шы
нысаналы индикаторы бойынша 2016 жылға қаржыландырудың болмауына байланысты,
оларға қол жеткізу бойынша тиісті іс-шаралар жоспарланған жоқ.
2)
«Саясаткерлерге қоғамдық сенім білдіру»11-ші нысаналы индикаторына арналған ісшаралар «Халықтың прокуратура органдарына деген сенімінің деңгейі» 11-ші нысаналы
индикаторы бойынша көзделген іс-шараларға ұқсас.
3)

Аббревиатуралардың толық жазылуы:

ҚР – Қазақстан Республикасы;
ПӘ – Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі;
БП – Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы;
ЖС – Қазақстан Республикасының Жоғары Соты;
ІІМ – Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі;
МҚІМ – Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері министрлігі;
ҰЭМ – Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі;
БҒМ – Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі;
АШМ – Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі;
ӘМ – Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі;
ІІМ ҚАЖК – Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Қылмыстық-атқару жүйесі
комитеті;
МКК ЭТҚ – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитетінің
Экономикалық тергеу қызметі;
БПА – Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының аппараты;
Құрылымдық бөлімшелер – Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының департаменттері
мен басқармалары (дербес);
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ҚСжАЕК – Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы
есепке алу жөніндегі комитеті;
ҚОА – Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау
органдарының академиясы;
ҮК – Заңдылықты, құқық тәртібін қамтамасыз ету және қылмыспен күрес бойынша Қазақстан
Республикасының Үйлестіру кеңесі;
ӘҚБтК – Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы Қазақстан Республикасының Кодексі;
ҚАК – Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексі;
ҚПК– Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексi;
СДТБТ ААЖ – «Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бірыңғай тізілімі» автоматтандырылған
ақпараттық жүйесі;
ЖІҚ – Жедел-iздестiру қызметi;
БАҚ – бұқаралық ақпарат құралдары.
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